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Og bliv medlem af gruppen ”Veddum IF” på facebook 

Veddum IF takker vore sponsorer og håber 

at se en masse glade mennesker på sports-

pladsen i løbet af sportsugen   

Læs blandt andet: 
 

Program for idrætsugen 

Klubben har mistet et æresmedlem 

Veddum IFs kommende kampe  

VIFFEN 
August 2013 
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Så er vi klar med den første udgave af VIFFEN i 2013. Min 

plan var oprindelig, at folderen skulle udgives en 3-4 gange 

årligt. I 2012 udkom VIFFEN dog kun to gange (marts og au-

gust). Dette skyldes flere årsager. Hovedsageligt er det økono-

mien, men derudover mener jeg heller ikke, der er grund til at 

lave en folder uden rigtig indhold i. Hvis du har noget, som du 

mener kunne være relevant for læserne af denne folder, hører 

jeg rigtig gerne fra dig. 

 

Siden sidst har vi haft udskiftning i bestyrelsen. Hvis ikke du 

ved hvem, der er stoppet i bestyrelsen, og hvem, der er kom-

met ind, kan du læse om det senere i folderen.  

 

På fodboldsiden er kontrakten med Nick Beyer blevet forlæn-

get. Nick har kontrakt for hele 2013-sæsonen  Klubben har 

været tilfreds med Nicks arbejde med klubben. Det sportslige 

sidste år var ikke noget at råbe hurra over. Forårssæsonen var 

noget mere jævnbyrdig, hvor næsten alle hold tog point fra 

alle på nær Vive IF, som suverænt rykkede op med maksi-

mumpoint. På det sociale plan er Nick faldet rigtig godt til, og 

er ikke ked af ”en kold” efter træning.  

 

God fornøjelse! 

 

Mikkel Arnskov 

Redaktør 

E-mail: arnskov@veddumif.dk 

Så er vi klar igen Støt vores sponsorer—De støtter os 

Denne plads kan blive din! 

 
Kontakt; Morten Hald (27799544), Claus Eriksen 

(51723316) eller Nicholai Bundgaard (53296811) 



Få hjælp til at støtte klubben gratis  

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Veddum IF er tilmeldt 

foreningsEl hos energi nord. Det er gratis at være tilmeldt fore-

ningsEl, og samtidig støtter du klubben med 2 øre pr. kWh. Der er 

tre muligheder for at tilmelde dig foreningsEl: 

 

1. Sms: foreningsel til 1231 → en medarbejder vil kontakte 

dig og guide dig 

2. Gå ind på www.foreningsel.dk 

3. Ring til 70151570 og tal med en kundekonsulent fra 

energi nord 

 

 

 

Der er dog en ekstra mulighed 

Som en ekstra service vil Jesper Davidsen være at finde på plad-

sen lørdag den 10. august mellem kl. 14 og 15.30 Tag kontakt til 

Jesper og han vil hjælpe dig med alt det praktiske. Husk at det er 

gratis at være tilmeldt foreningsEl, som støtter et godt formål. 

 

 

                                          Jesper Davidsen vil  

                                  være behjælpelig med at 

                                  tilmelde dig foreningsEl 

Støt vores sponsorer - De støtter os 
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Kommende kampe for Veddum IF 

August 

15/08  Kl. 19.15 Veddum IF—IK Rosendal (Old Boys) 

17/08  Kl. 13.30: Veddum IF—Skelund IF 2 (Serie 5) 

19/08  Kl. 19.00: Terndrup IF — Veddum IF (Serie 6) 

22.08  Kl. 19.00: Farstrup BK—Veddum IF (Old Boys) 

23.08  Kl. 19.00: Bælum/Solbjerg IF—Veddum IF (Serie 5) 

24.08  Kl. 13.30: Veddum IF—Bælum/Solbjerg IF (Serie 6)  

28.08  Kl. 13.00: Hadsund B—Veddum IF (Serie 5)  

29.08  Kl. 19.15: Veddum IF—Sebber IF (Old Boys) 

31.08  Kl. 13.30: Veddum IF—Astrup IF Arden (serie 5) 

31.08  Kl. 15.15: Veddum IF—Skelund IF (serie 6) 

 

September: 

05/09. Kl. 19.00: Gug BK 2—Veddum IF (Old Boys) 

07/09  Kl.13.:30: Veddum IF—Terndrup IF (Serie 5) 

08/09  Kl. 10.30: Nr. Kongerslev IF—Veddum IF (Serie 6) 

12/09  Kl. 19.00: Veddum IF—Bjørn Nørholm (Old Boys) 

13/09  Kl. 18.30: Visborg IF—Veddum IF  (Serie 6) 

14/09  Kl. 13.00: Als B—Veddum IF (Serie 5) 

19/09  Kl. 18.15: IK Rosendal—Veddum IF (Old Boys) 

21/09  Kl. 13.00: Veddum IF—Terndrup IF (serie 6) 

21/09  Kl. 15.30 Skelund IF 2—Veddum IF (serie 5) 

26/09  Kl. 18.15: Veddum IF—Farstrup BK (Old Boys)  

28/09  Kl. 13.30: Veddum IF  - Bælum/Solbjerg IF (serie 5) 

29/09  Kl. 14.00: Bælum/Solbjerg IF—Veddum IF (serie 6) 

 

Oktober: 

03/10  Kl.  17.45: Sebber IF—Veddum IF (Old Boys) 

05/10  Kl. 12.00: Skelund IF—Veddum IF (serie 6) 

05/10  Kl. 13.00: Astrup IF Arden—Veddum IF( Serie 5) 

10/10  Kl. 17.45: Veddum IF—Gug BK 2 (Old Boys) 

12/10  Kl. 13.30: Terndrup IF—Veddum IF (Serie 5) 

12/10  Kl. 13.30: Veddum IF—Nr. Kongerslev IF (Serie 6) 

19/10  Kl. 13.30: Veddum IF—Als B (serie 5) 

19/10  Kl. 15.15: Veddum IF—Visborg IF (serie 6) 

24/10  Kl. 1915: Bjørn Nørholm - Veddum IF (Old Boys) 

 

Der tages forbehold for trykfejl, aflysninger eller flytning af 

kampe. 

 

 

 

  

 

Årets kyllingefest endnu engang en succes 

Morten Hald, Nicholai Bundgaard og Nicki Jensen sørgede for, at 

106 spisende gæster kunne fortære en veltilberedt og velsmagende 

grillkylling. Bestyrelsen har efterfølgende modtaget mange kom-

plimenter over maden. Blandt andet udtalte Janie Kjelds: ”Det er 

den bedste kylling, jeg har fået de sidste 10 år”. 

Trods et ordentlig skyl regn lige 

inden der blev tændt op i grillen, 

var vejrguderne venlige stemt og 

vejret viste sig fra sin pæne side. 

Årets båltaler var vores egen lo-

kale gartner og byrådsmedlem 

Danny Juul Jensen. Danny brugte 

blandt andet talen til at fortælle 

om, hvor glade vi skal være for at 

bo i en by som Veddum og værne 

om vores forretningsdrivende og de lokale 

håndværkere.  

 

Efter midsommervisen var blevet sunget, og 

der var blevet tændt op i bålet, var det tid til en 

omgang amerikansk lotteri. Bestyrelsen vil ger-

ne takke de sponsorer, som gav en gave til det-

te. Sponsorerne var: Mr. Tang, Dagli´Brugsen, 

Styret, Veddum Sten og grus og Alexanders 

Blomster. 

 

Vi håber på et lige så godt fremmøde til vores 

grisefest den 10. august kl. 19.00 

Årets båltaler 

Danny Juul Jensen 



Støt vores sponsorer—De støtter os 

 

 

”Åbent når du har fri” 

Visborg dæk & Autoservice 
V. Mikael Christensen 

98571057  -  21661545  

Frans Christensen 

Mobil: 40195017  

Brian Pedersen 

Mobil:40275404 

 

Rønholtvej 46 

Vores fodboldklub blev Sankt Hans 

aften i år et menneske med et stort 

hjerte for klubben og hele byen fat-

tigere. Peder (Per) Jeppesen måtte 

efter en hård kamp give op imod 

kræften. Per var æresmedlem i 

klubben, og var stort set fast inven-

tar på stadion, når der blev fløjtet 

op til kamp. Med til kamp havde 

Per sin pibe og sin kasket med 

klubbens logo. Per har gennem 

hans interesse i klubben også fået 

sin hustru, børn og børnebørn in-

volveret i Veddum IF.  

 

Stort set alle spillere i klubben har 

mødt Per, eller ved hvem han var. 

Per har de seneste år været dirigent, 

når klubben har holdt generalfor-

samling ved sæsonstart. Per gjorde 

meget ud af at gøre det klart, at alle 

medlemmer af klubben, uanset 

hvor meget og lidt, skulle tage sin 

del af ”slæbet”. Som Per ved hver generalforsamling sagde: ”Det 

er jo ikke kun bestyrelsens klub, det er vores alle sammens klub”. 

Per var selv med under ombygningen af klubhuset tilbage i 1989.      

 

På trods af kørestol var Per, kort før hans død på stadion for at se 

klubbens serie 6 hold spille kamp. Dette vidner om Pers kærlig-

hed, loyalitet og interesse i klubben. Klubbens hold vil ved første 

turneringskamp i efteråret bære sørgebind, for at mindes en af 

klubbens mest flittige og energiske medlemmer.   

 

Veddum IF er blevet et stort medlem fattigere 

Per ses her foran døren til om-

klædning 1 nede i klubhuset som 

var hans andet hjem. Selvfølgelig 

udstyret med piben, som var et af 

Pers kendetegn. 



Program for sportsugen 2013 

Søndag den 4 .August: 

Kl. 13.00: Familie-dysten — Der dystes i rene familiehold. Der 

dystes i flere forskellige discipliner. Hvem skal have håneretten? 

Mandag den 5. August: 

Kl. 18.00: Børnedag vol. 1 

Kl. 18.30: Old Boys-turnering  

 

Tirsdag den 6. August: 

Kl. 18.30: Motorfestival—Pladsen bliver fyldt op med vetaranbi-

ler, veterantraktorer, specielle biler og meget mere.  

Kl. 18.30: Serie 5-turnering  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 7. August:  

Kl. 18.00: Børnedag vol. 2 

Kl. 18.30: Damesenior-turnering   

Torsdag den 8. August: 

Kl. 18.30: Serie 6-turnering 

Kl. 19.00: Kagekonkurrence i teltet (tilmelding i baren) 

Kl. 21.00: Præmieoverrækkelse 

Fredag den 9. August:  

Der vil være skydevogn kl. 19-21 

Kl. 18.30: Firma-fodbold  

Kl. 21.30: Rafleturnering (tilmelding i ba-

ren) 

Lørdag d. 10. August: 

Kl. 13.00: Sambabold (udklædning påkrævet—tilmelding i baren) 

Der vil være skydevogn kl. 14-16 

Kl. 19.00: Grisefest 

Kl. 21.30: Soul of Sinding spiller 

op  til dans 

Hver dag: 

- Hoppeborg 

- Sømblok 

- Tombola (Indtil der er udsolgt) 

Vi håber på at se en masse mennesker på stadion i løbet af hele ugen, og at I vil 

være med til at runde ugen af med et brag af en fest i teltet til grisefesten. Så 

tag manden, konen, kollegaen, naboen eller hvem som helst med og få noget 

godt med og en hyggelig aften. Alle er velkomne. 


